Jäsentiedote 1/2018
SUKUTUTKIJAIN VUOSIKOKOUS
pidetään 21.3.2018 pääkirjaston Lizelius-salissa.
Kutsu ja esityslista jäljempänä.
KERHOILLAT
Kerhoillat jatkuvat parillisten viikkojen keskiviikkoisin Sastamalan pääkirjastolla Lizelius-salissa. Tänä
keväänä on tarkoitus kokeilla sellaista, että yhdessä tekisimme sukututkimusta (jokainen omaansa) toinen
toistamme neuvoen. Samoin on tarkoitus parantaa meidän kaikkien vanhojen käsialojen lukutaitoa
tekemällä käsialaharjoituksia.
Kevään kerhoillat:
10.01.2018 Armi Hohko: Vuoden 1918 tapahtumat Tyrvään seudulla - K F Hohkon päiväkirja.
24.01.2018 Sukututkimuksen tekoa I
- ottakaa mukaan oman sukututkimuksenne materiaalia ja välineet (esim. läppäri)
- selvitellään, mitä sukuja kukin tutkii ja yritetään yhdessä viedä sukututkimuksia eteenpäin
- sopii myös aloitteleville
07.02.2018 Tapio Paavonen: Isäni sotaretki; miten tällainen kirja tehdään
21.02.2018 Sukututkimuksen tekoa II
- välineet ja materiaali mukaan
07.03.2018 Kari Koivuranta: DNA-ilta
- Miettikää etukäteen kysymyksiä DNA-sukututkimukseen liittyen ja lähettäkää ne Karille 21.2.2018
mennessä (karikoivuranta@gmail.com) etukäteisvalmistelua ja ryhmittelyä varten.
21.03.2018 Vuosikokous, Esitelmä: Anne Metsäpuro: Antti Gabrielinpoikaa etsimässä.
04.04.2018 Loimijokilaakson Sukututkijat vieraanamme.
18.04.2018 Sukututkimuksen tekoa III
- välineet ja materiaali mukaan
02.05.2018 Mervi Lampi: Sukututkimus Kansallisarkistossa.
- Uskaltaako sinne arkistoon mennä? Mitä kaikkea siellä oikein on? Esitelmässä keskitytään
Kansallisarkiston sähköisten palveluiden esittelyyn ja arkiston tutkijasalipalvelun toimintaan. Lisäksi
kerrotaan Kansallisarkisto Hämeenlinnassa säilytettävistä, sukututkijoiden vähemmän käyttämistä
aineistoista.
Tiedotuskanavana on Alueviestin seuratoimintapalsta, sähköposti ja yhdistyksen kotisivu
www.vammalansukututkijat.fi. Kotisivuihin on tulossa muutoksia, mutta niistä tiedotetaan erikseen.
SUKU 2018 TAMPEREELLA 10.-11.3.2018
Suomen Sukututkimusseura järjestää tapahtuman Sampolassa Tampereella. Ohjelma on 1918-henkinen.
Sopikaa kimppakyytejä, jos aiotte osallistua. Myös esim. junayhteys on varteenotettava vaihtoehto.
Lisätietoja: https://www.genealogia.fi/suku-2018
KEVÄTRETKI
Kevätretki järjestetään la 19.5.2018. Matkasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

VANHAN KIRJALLISUUDEN PÄIVÄT 29.-30.6.2018
Vammalan Seudun Sukututkijat ovat jälleen mukana osastollaan ja taas tarvitaan talkoolaisia esittelypöydän
taakse. Talkoolista kiertää kerhoilloissa. Jos ette onnistu saamaan nimeänne listalle toiveistanne
huolimatta, niin ottakaa yhteyttä joko Tapioon tai Leenaan. Tietoa tilaisuudesta:
https://vanhankirjallisuudenpaivat.com/
VUODEN 2018 JÄSENMAKSU
Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksut ovat entisellään: jäsenmaksu vuonna 2018 on 15 €,
lisäksi liittymismaksu uusilta jäseniltä 5 € ja ainaisjäsenmaksu 150 €. Tilisiirtolomake on kääntöpuolella.
Kirjoita nimesi kohtaan Viesti saajalle. Eräpäivä on 15.2.2018.

Vammalan Seudun Sukututkijat ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Sastamalan pääkirjaston
Lizelius-salissa keskiviikkona 21.3.2018
klo 18.00. Kahvitarjoilu.
Kokouksen jälkeen esitelmä
Anne Metsäpuro: Antti Gabrielinpoikaa etsimässä.

VAMMALAN SEUDUN SUKUTUTKIJAT RY
VUOSIKOKOUS 21.3.2018 klo 18.00

ASIALISTA

1

Kokouksen avaus

2

Valitaan kokouksen
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3

Todetaan kokouksen laillisuus

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5

Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja
toiminnantarkastajien lausunto

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille

8

Päätetään jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus

9

Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja
talousarvio

10

Valitaan hallituksen puheenjohtaja

11

Valitaan hallitukseen kuusi (6) jäsentä

12

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

13

Määrätään, mitä seuran säännöissä määrättyä kokouskutsujen
ilmoitustapaa seuraavana vuonna on käytettävä ja missä lehdissä
kokouskutsut on julkaistava, jos sanomalehti-ilmoitustapaa käytetään.
Määrätään, miten muut tiedonannot toimitetaan jäsenille.

14

Kokouksen päättäminen

